
 
Vážení študenti, 
 
termín odovzdania prihlášok na zahraničné študentské mobility v rámci programu Erasmus+ pre školský 
rok 2015 / 2016 na STU je 28. 2. 2015; interný termín na FCHPT STU je 16. 2. 2015 (skorší termín je na to, 
aby sme mohli bezpečne zadministrovať prípadné problémové prihlášky). 
Vzhľadom na aktuálne zvýšený dopyt študentov na FCHPT STU o Erasmus+ mobility bude lepšie, ak si 
začnete vybavovať svoje prihlášky čo najskôr. Navyše prechodom na nový program Erasmus+ a zrušením 
doterajších kontaktov vybudovaných v rámci predchádzajúcich Erasmus programov je potrebné vytvárať 
novú sieť kooperujúcich univerzít. Preto je lepšie sa zaujímať o Erasmus+ štúdium skôr, aby bol dostatočný 
čas na prípadné podpísanie fakultných zmlúv spolupráci (tzv. Inter Institutional Agreements IIA).. 
 
Odporúčaný postup je nasledovný: 
- nájdite si zahraničnú školu, kde sa vyučuje Váš resp, podobný študijný program 
- skontrolujte si, či s danou školou je uzatvorená IIA (na http://www.stuba.sk/zahranicne-partnerske-
institucie/erasmus-dohody-platne-v-roku-2012-2013-a-2013-2014.html?page_id=1849). Ak je táto škola už 
uvedená v zozname, môžete si začať vybavovať Vašu mobilitu. Ak škola nie je uvedená v zozname, 
oslovte fakultného koordinátora (miloslav.drtil@stuba.sk), aby Vám s vybavením novej IIA pomohol.  
Pozn. 1: fakultného koordinátora oslovte do istoty aj s dotazom, pre koľkých študentov je IIA podpísaná 
(táto informácia nie je na vyššie uvedenej adrese a pri niektorých školách je dôležitá; napr. ak je IIA 
podpísaná na 1 študenta ročne a daná škola nechce / nezvykne počet študentov navyšovať atď. atď.). 
Pozn. 2: v prípade, že na zahraničnej univerzite budú učitelia, ktorí o Vás vedia a potvrdia svoj záujem 
o Vašu výučbu, podpis IIA by mal byť jednoduchší (Vaša prihláška a nová IIA už bude adresná 
a konkrétna, nezostane na stole ležať medzi desiatkami / stovkami nových, stále ešte hromadne 
podpisovaných IIA). Podpis IIA nie je len v našich rukách a posledný rok ukázal, že odmietnutie podpisu IIA 
zo strany zahraničnej školy sa stáva čoraz častejšou praxou 
- akonáhle je resp. bude podpísaná IIA, môžete pokračovať v príprave Vašej prihlášky. Administratívne 
inštrukcie sú na http://www.stuba.sk/sk/erasmus-studijny-pobyt-v-zahranici.html?page_id=1818 
- v predstihu si overte obsahovú stránku výučby (!!!!!), t.j. 

- že na Vami vybranej zahraničnej škole je skutočná možnosť štúdia Vami vybraných predmetov „in 
english“ (aj keď by ste boli jeden - dvaja študenti...)  
- že Vám garant študijného programu resp. garanti predmetov na zahraničnej univerzite potvrdia, že 
Vás prijmú na daný semester a že Vás budú učiť 
- že Vám náš „domáci“ garant študijného programu potvrdí, že súhlasí s Vašim učebným plánom 
(tzv. Learning agreement) na zahraničnej škole. 

 
V každom prípade priebežne sledujte informácie na www.stuba.sk  (Informácie o medzinárodných 

aktivitách   Erasmus+ mobility  Podrobné informácie pre študentov STU – Erasmus+ študijný pobyt)  
 
Bližšie informácie - fakultný koordinátor: 

Prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. 
Oddelenie environmentálneho inžinierstva FChPT STU 
nová budova, 7.poschodie, blok B  
tel.: 59325234; 0918674661 
email: miloslav.drtil@stuba.sk 

 
Okrem fakultného koordinátora je pre prípadné dotazy k dispozícii aj priamo Útvar medzinárodných 
vzťahov rektorátu STU, Vazovova 5, Bratislava  
(kontakt na http://www.stuba.sk/sk/kontakty.html?page_id=209). 
 
 

 
 
1. 10. 2014       Prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. 
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